
 

TÍTULO: 

ATA DE REUNIÃO 
COORDENAÇÃO DE EIXO 
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Data: 12/04/2017 

 SETOR: 

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL 
Hora: 14:00 a 14:40hs 

 

Redator: Luciana Patrícia Ferreira 
 

Local:  Sala de Reuniões dos Departamentos 
 

Objetivo:  Reunião periódica para esclarecimento de operações/formatos do curso e preparativo 
para a visita do MEC para reconhecimento do curso de Engenharia Civil da unidade 
Curvelo 

Pauta: 

-RECONHECIMENTO DE CURSO ENGENHARIA CIVIL CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS - CEFET/MG 
-Apresentação da tabela de dispensa de disciplinas 
De acordo com reunião anterior esperamo: 
1-Entrega das listas de bibliografias revisadas por eixo: para pedido de 
compra/empréstimo. (favor fazer contato com as bibliotecárias Sinay/Kátia  
2-Entrega dos planos de ensino revisados por eixo: constando bibliografia 
atualizada/ bibliografia compatível com a que consta na biblioteca da unidade.  
3-Entrega dos planos didáticos 2017 revisados: constando referência as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) e Políticas Nacionais (Educação Ambiental) 
4-Entrega dos documentos lattes e seus comprovantes  dos docentes de 
cada eixo, inclusive os substitutos, segundo formato especificado em email anterior.  

 

Participante  Setor Assinatura 

Eixo 1: Matemática 
Luciana Marcelino de Oliveira  DFGCV presente 

Eixo 2: Física e Química 
Prof. Alci Mendes Rodrigues DFGCV presente 

Eixo 3: Computação e Matemática Aplicada 
Profa. Karla de Souza Torres  DECMCV 

(ausente- justificativa aula no 
mesmo horário) 

Eixo 4: Humanidades e Ciências Sociais  
Prof. Marco Antônio de Souza Brito  DECMCV 

(ausente- justificativa consulta 
previamente agendadas) 

Eixo 5: Construção Civil e Materiais 
Profa. Luciana Patrícia Ferreira  DECMCV 

(ausente- justificativa reuniões 
previamente agendadas) 

Eixo 6: Estruturas e Geotecnia 
Profa. Juliana Reinert  DECMCV presente 

Eixo 7: Expressão Gráfica 
Profa. Patrícia Bherinhg Fialho  DECMCV presente 

Eixo 8: Hidrotecnia e Recursos Ambientais 
Prof. Sérgio Campos de Freitas  DECMCV presente 

Eixo 9: Prática Profissional e Integração 
Curricular Profa. Luciana Patrícia Ferreira DECMCV presente 

Chefe do DFGCV: Luciano César Alves de 
Deus DFGCV presente 

Secretária do DFGCV : Amanda Guimarães 
do Carmo Silva DFGCV presente 
 

Na reunião realizada, foram abordados os seguintes assuntos: 
Item Assuntos/Considerações Responsáveis Prazos 

 Atender ao pedido urgente de alteração apenas das 
bibliografias dos planos de ensino, de modo a 
contemplar a bibliografia presente na biblioteca do 
campus, e, em caso de inexistência da mesma, proceder 
pedido de compra. Todos os coordenadores foram 

Todos 24/04/2017 



 

TÍTULO: 

ATA DE REUNIÃO 
COORDENAÇÃO DE EIXO 

Nº 001/2017 

Folha:  2/2 

Data: 12/04/2017 

 SETOR: 

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL 
Hora: 14:00 a 14:40hs 

 

orientados a consultar pessoalmente as bibliotecárias 
(especialmente Sra. Sinay) e visitar a biblioteca do 
campus para fazer a análise para seus respectivos eixos e 
buscar auxílio dos docentes do eixo para  a tarefa. 

2 Atender ao pedido urgente de alteração dos Planos 
Didáticos de modo a inserir menção aos eixos 
transversais das políticas nacionais de educação e os 
DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) nos temas: Meio 
Ambiente, Inclusão, entre outros.  
Cada coordenador de eixo deverá consultar a pasta de 
planos didáticos disponível na coordenação e orientar a 
inclusão dos planos didáticos atrasados. 

Todos Até 
24/04/2017 

3 Foi pedido que cada coordenador de eixo reforce e 
acompanhe os docentes no atendimento ao pedido urgente 
de complementação de pastas de docentes substitutos e 
temporários com Currículos Lattes com no máximo 120 dias 
de atualização e comprovações dos currículos lattes para os 
últimos 3 anos. Para atender à exigência do MEC para o 
reconhecimento do curso de Engenharia Civil da unidade 
Curvelo. 

Todos Até 
24/04/2017 

4 Sugestão de criação de comissão de coordenadores de eixo 
para agregar às tarefas do coordenador a Dispensa de 
Disciplinas relativas ao eixo. A criação da comissão fo 
considerada desnecessária pelos coordenadores que 
acharam que podem incluir esta tarefa em suas atribuições.  

Todos 12/04/2017 

5  Apresentação da tabela de dispensa de disciplinas Será 
apresentada na próxima reunião. 

Luciana 
Ferreira 

06/04/2017 

6 Próxima convocação de reunião com substitutos ficou 
agendada para o dia 24/05/2017 as 14h.  
Pauta (Novas Ferramentas para Tarefas acadêmicas) 
- Processos de dispensa de disciplinas. 
- Uso do software Qualidata web, prazos e formatos de 
apresentação de dados ao registro escolar. 
- Participação de professores substitutos e temporários em 
Comissões e Projetos de pesquisa/extensão 
 
Em caso de necessidade de não comparecimento os 
docentes convocados deverão justificar com comprovantes o 
motivo da ausência. 

Todos 20/04/2017 

 


